


РАЙФАЙЗЕНБАНК ИНТЕРНЕШЪНЪЛ 

Водеща банкова група в ЦИЕ 

Създадена през 1862 г. в Австрия 

 Сега сме: 

• 

• 

• 

• 

• 

16 милиона клиента 

50 000 служители 

2 200 офиса 

28 пазара 

1 група 

 Фокус на  групата: 

- 

- 

Подпомагане развитието на МСП 

Отлично банково обслужване 



24 ГОДИНИ РАЙФАЙЗЕНБАНК В БЪЛГАРИЯ 

Успешен опит и разбиране на вашите нужди 

Raiffeisen 
BANK Bulgaria 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

630 000 клиента 

Над 6 млрд. лв активи 

143 офиса в страната 

24 специализирани Бизнес центъра 

Над 180  Бизнес кредитни  специалисти 

Функционално онлайн и мобилно банкиране 



В ПОДКРЕПА НА МАЛКИЯ БИЗНЕС НА БЪЛГАРИЯ 

За Вас 

Обслужване 24/7 

Специализирани продукти и 
индивидуално банкиране за 
собственици на бизне 
Функционално онлайн банкиране 

За Вашия бизнес 

Специализирана бизнес зона за обслужване 
Функционален онлайн канал за бизнес клиенти 
Мобилно банкиране от ново поколение 
Индивидуални пакетни решения за разплащане 

Професионално обслужване на високо ниво 
Компетентни и отлично подготвени финансови консултанти 
360° проучване на вашите нужди и решения 
Онлайн съветник за спестяване от разходите за разплащане 
Уникален модел за оценка на риска 

Над 69 000 бизнес клиента от всяка сфера на дейност 

Ежегодни нетуърк-събития за нашите топ клиенти 
Програма за иновативни стартиращи предприятия – ELEVATOR LAB 
Специализирани схеми за развитие на микро-стартиращи предприятия 

Реализирате смело идеите си !!! 

Като надежден 
партньор 

ние подкрепяме 

Вас и Вашият бизнес, 
предоставяме 

индивидуализирани 
финансови решения 

И 

достъп до най-големия 

бизнес клуб,  

 
 

ЗА ДА 



18 ГОДИНИ ПОДПОМАГАМЕ МАЛКИЯ БИЗНЕС 

Защо да изберете нас? Какво постигнахме 
✓ 

✓ 

✓ 

✓ 

Предварителна оценка и консултация 

Пълна прозрачност за всички изисквания и условия  

Минимизиране на обема необходима документация  

Ускорен процес по разглеждане на исканията за 
кредитиране 
Пълно съдействие в процеса до усвояване на кредита ✓ 

31.12.2017 31.12.2018 Изменение 

Новопривлечени клиенти 8 393 9 249 10% 

 
Кредитен портфейл 

(в млн. лв) 

 
584.67 

 
697.24 

 
19% 

Депозити (в млн. лв) 690.91 750.06 9% 

 
Брой новоотпуснати кредити 

 
9 473 

 
10 224 

 
8% 





СТЪПКИ В РАЗВИЕТО НА ВАШИЯ БИЗНЕС 



ЗАПОЧНЕТЕ СВОЯ БИЗНЕС С РАЙФАЙЗЕНБАНК 



СМЕТКА БЕЗ МЕСЕЧНА ТАКСА ЗА ОБСЛУЖВАНЕ 



НАДГРАДЕТЕ ВАШАТА РАЗПЛАЩАТЕЛНА СМЕТКА 



СТАРТИРАЙ с РайфайзенБанк 



ПОДКРЕПЯМЕ СТАРТИРАЩИЯ БИЗНЕС 

Уникална 

СПЕЦИАЛИЗИРАНА КРЕДИТНА ПРОГРАМА ЗА 
НОВИ ПРЕДПРИЕМАЧИ 

възможност за прохождащите 

Срок: До 36 месеца 



 

 

  

 

 
 

Навсякъде с вас 

Райфайзен ОНЛАЙН, Интернет банкиране, 
Онлайн банкиране 

Мобилно банкиране 

Независимо от устройството – може да е компютър, 
таблет, смартфон (през браузър). Достъпва се от 

online.rbb.bg, клиентът влиза с име и парола 

Само при инсталирано мобилно 
приложение RaiffeisenONLINE на таблет 

или смартфон (iOS, Android) 



 

 

  

 

 

 Нареждате преводи бързо и по всяко време 

 

  Нареждате масови и пакетни плащания 

 

  Експортвате движения и достъпватe  

    извлечения и платежни нареждания 

 

  Създавате искания за погасяване  

    и усвояване на кредити 

 

  Управлявате вашите карти, депозити и инвестиции 

 
 Получавате оферти и съобщения специално  

Райфайзен ОНЛАЙН 



Райфайзен Банк Интернешънъл партнира на финтех компании 
   и стартъпи 
 
 
 Помага на най-добрите предприемачи да развият своите стартъпи 
 Под шапката на програмата имаме две инициативи: 
 
 
 
 До 21 юни в Elevator Lab Challenge могат да се включат и българските финтех компании, 

като представят своите иновативни решения.  
 
 
 
 Elevator Lab Bootcamp – участниците ще имат възможност да получат обучение в сферите 

на Lean Startup Methodology, Pitching skills и др. Победителят печели двуседмично 
обучение в Talent Garden, Viennа. 

За повече информация посетете  
http://www.elevator-lab.at/bg/ 

http://www.elevator-lab.at/bg/
http://www.elevator-lab.at/bg/
http://www.elevator-lab.at/bg/



